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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

ของ 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 
                      

 

ประชุมเม่ือวันจันทรที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 14:30 น. ดวยวิธีการผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ภายใตพระราชกําหนดวา

ดวยการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563  ผาน Application IR PLUS AGM ซึ่งจะมีการจัดเก็บขอมูลจราจรทาง

อิเล็กทรอนิกสของผูเขารวมประชุมทุกทานไวเปนหลักฐานในการเขารวมประชุม เชน ช่ือผูใชงาน หรือ Username ของ

ผูเขารวมประชุม และวันเวลาของการเขารวมประชุมและการเลิกประชุม และมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการ

ลงคะแนนของผูเขารวมประชุม เปนตน  นอกจากน้ี การดําเนินการประชุมจะเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และหลักเกณฑที่

เก่ียวของกับการประชุมสามัญผูถือหุนที่หนวยงานที่กํากับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกําหนด เชน กระทรวงพาณิชย ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกระบวนการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยดานสารสนเทศที่สอดคลองกับพระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 และประกาศที่

เก่ียวของ โดยดําเนินการถายทอดสดจากหองประชุมสํานักงานของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี 

ทาวเวอร ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400  

 

มีผูถือหุนที่เขารวมประชุมมาดวยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ ดังตอไปน้ี 

ผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม ณ หองประชุมดวยตนเอง 7 ราย รวมจํานวนหุนได 365,993,120 หุน 

ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ 22 ราย รวมจํานวนหุนได 104,606,589 หุน 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 8 ราย รวมจํานวนหุนได 347,245 หุน 

ผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 1 ราย รวมจํานวนหุนได 332 หุน 

รวมจํานวน 38 ราย รวมจํานวนหุนได 470,947,286 หุน 

ซึ่งคิดเปนรอยละ 62.80357 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 749,873,396 หุน 

 

รวมจํานวนผูถือหุนท้ังสิ้น 38 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งส้ิน 470,947,286 หุน คิดเปนรอยละ 62.80357 ของจํานวนหุน

ที่จําหนายไดทั้งหมด ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบรษิัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการเปนประธานที่

ประชุม 
 

กอนเปดการประชุม บริษัทไดนําเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของหองประชุมเพ่ือความปลอดภัยของ

ผูเขารวมประชุม 
 

จากน้ัน ประธานกลาวเปดประชุม และแนะนํากรรมการ ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เขารวมการประชุม

ผูถือหุนดังน้ี 
 

กรรมการบริษัทท่ีเขารวมประชุม  

1. นายเสรี จินตนเสรี    กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 

2. นายวงศชัย แสงอารยะกุล  กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

(เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 
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3. ดร.ปญจะ เสนาดิสัย   กรรมการอิสระ /  

     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

4. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร  กรรมการอิสระ /  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / 

กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

5. ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล  กรรมการ /  

ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง / 

     กรรมการผูจัดการใหญ 

6. ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ /  

     กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

7. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี  กรรมการ 

8. นายบดินทร แสงอารยะกุล  กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง / 

     กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายการจัดการและการเงนิ 

9. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน  กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง / 

     กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายซอมบํารุง 

10. นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย  กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง / 

    กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายงานวิศวกรรมและการตลาด 

 

โดยมีกรรมการบรษิัทเขารวมประชุมทั้งส้ิน 10 ทาน โดยคิดเปนรอยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 

 

ผูเขารวมประชุม ผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 

1. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล  ผูสอบบัญชี บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด 

2. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล   ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท บางกอกแอ็ทเทอนี จํากัด  

(ผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียง) 

 

 กอนเริ่มประชุม ประธานไดมอบหมายใหเจาหนาที่ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการ

ประชุม ดังน้ี 

ในการออกเสียงใหถือคะแนน 1 หุน เทากับ 1 เสียง ในการประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือ

เชิญประชุม โดยจะนําเสนอขอมูลในแตละวาระแลวจึงเปดใหมีการออกเสียงลงคะแนนตามวาระ โดยผูถือหุนท่ีไมเห็นดวยหรือ

ตองการงดออกเสียง ขอใหกดเลือก “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ในเมนู Agenda ของ Application IR PlUS AGM แลว

จึงยืนยันการลงคะแนนดวยการยืนยัน Pin Code กรณีที่ผูถือหุนไมไดกดเลือกความเห็นใดๆ ในแตละวาระ บรษิัทจะถือวาทานผู

ถือหุนประสงคจะลงคะแนนเสียงเปน “เห็นดวย” ในวาระน้ันๆ นอกจากน้ี เน่ืองจากเปนการลงคะแนนผาน Application แบบ

ออนไลน ดังนั้น จึงไมมีกรณีของบัตรเสีย 

ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถซักถาม หรือแสดงความเห็นผาน 

Application IR PLUS AGM โดยผูถือหุนแจงช่ือและนามสกุลกอนการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง และสามารถสง

คําถาม หรือแสดงความคิดเห็นเขามาไดตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทจะทําการตอบคําถามและพิจารณาขอเสนอแนะ

ตางๆ ของทานผูถือหุนในวาระที่ 9 เร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงจะเปดกวางสําหรับเร่ืองท่ัวไป 
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ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามรายละเอียดอ่ืนใด 

ประธานจึงเร่ิมดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปน้ี 

 

วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ 

 

จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ซึ่งจัดทําโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต.) ไดรายงานวา บรษิัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 99 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  

สําหรับการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2562 โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย บริษัทไดรับคะแนนเฉลี่ยที่ 91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซ่ึงสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม

ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยท่ี 82 คะแนน สูงกวา Set100 Index ที่มีคะแนนเฉลี่ย 90 คะแนน สําหรับคะแนนรายหมวดก็สูงกวาบริษัทจด

ทะเบียนโดยรวมและ Set100 Index เชนกัน ท้ังนี้ระดับคะแนนการประเมินที่บริษัทไดรับถือเปน CG Rating ระดับดีเลิศ (5 

ดาว) ซึ่งถือเปนระดับคะแนนสูงสุด 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

  

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

 

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 และจัดสง

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในเวลาที่กําหนด และไดนํารายงาน

ประชุมดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.pylon.co.th) เพื่อเปดเผยแกผูถือหุนและนักลงทุนท่ัวไปแลว โดยปรากฎวาไมมี

ผูถือหุนรายใดคัดคาน หรือขอแกไขรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ทั้งน้ีบริษัทไดจัดสงใหผูถือหุนแลวพรอม

หนังสือเชิญประชุม (สิ่งท่ีสงมาดวยหมายเลข 1) ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง  

 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาไดบันทึกเน้ือหาสาระของการประชุมไวถูกตองครบถวนแลว จึง

เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความเห็นเปนอยางอ่ืน ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ดวยคะแนนเสียง

เปนเอกฉันทของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นดวย 38 ราย จํานวน 470,947,286 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   
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วาระท่ี 3 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

 

ประธานมอบหมายใหดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูรายงานผลการ

ดําเนินงานประจําป 2562 ตอท่ีประชุมทราบ 

 

ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหที่ประชุมทราบวาในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวม 1,554.23 

ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2561 ซึ่งอยูที่ 1,436.91 ลานบาท โดยเปนรายไดจากการใหบริการรวม 1,553.79 ลานบาท สาเหตุ

เน่ืองมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมกอสราง โดยงานภาครัฐที่สําคัญไดแก โครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองและรถไฟฟาสาย

สีชมพู โครงการกสทช. และโครงการอาคารสํานักงานศาลทหารและที่ทําการสํานักงานฯ (พ้ืนที่ศรีสมาน) สวนโครงการ

ภาคเอกชนที่สําคัญ ไดแก โครงการศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ โครงการบางกอก มอลล (โซน 4) โครงการเทอรมินอล 21 

พระราม 3 โครงการ Life Sathorn Sierra และ โครงการ Life Asoke Rama 9 (Phase 2 ) Hype ของกลุม บมจ.เอพี (ไทย

แลนด) เปนตน   

 

สําหรับ ป 2562 ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอย มีกําไรขั้นตนเทากับ 409.13 ลานบาท คิดเปนอัตรา

กําไรขั้นตนรอยละ 26.32 และมีกําไรสุทธิเทากับ 277.61 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 17.61 โดยมีกําไรตอหุนขั้น

พื้นฐานในอัตรา 0.37 บาทตอหุน  

 

ดานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 1,689.43 ลานบาท หนี้สิน

รวม 622.34 ลานบาท และสวนของผูถือหุน 1,067.09 ลานบาท ทั้งน้ี ตามงบการเงินรวมบรษิัทมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผู

ถือหุนเทากับ 0.58 เทา อัตราสวนสภาพคลอง หรือ Current Ratio เทากับ 1.92 เทา และอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนอยูที่

รอยละ 28.71 

 

นอกจากน้ีบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับการตอตานทุจริตคอรัปชั่นอยางตอเน่ืองโดยไดมีการอบรมและเนน

ยํ้าใหทุกภาคสวนรับทราบและปฏิบัตติาม 

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผู ถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความเห็นเปนอยางอ่ืน จากน้ันประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบรษิัทในรอบปที่ผาน

มาตามที่รายงาน 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมาตามที่รายงาน 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2562 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2562 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดผานการ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด และไดผานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ

และกํากับดูแลกิจการแลว โดยแสดงอยูในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงที่สงมา

ดวยหมายเลข 2) 
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ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบการเงินประจําป 2562 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผู ถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความเห็นเปนอยางอ่ืน จากน้ันประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2562 

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2562 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดวย

คะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน ดังนี้ 

 

เห็นดวย 38 ราย จํานวน 470,947,286 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 

วาระท่ี 5 รับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปและการจายเงินปนผลระหวางกาล โดยไมมีการจายเงินปนผลประจําป 

2562 เพิ่มเติมอีก  

 

ประธานมอบหมายใหดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูรายงานรายละเอียด

เก่ียวกับการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลตอที่ประชุม 

 

ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 

116 และขอบังคบับริษัทขอ 48 กําหนดวาบริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 

ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน

จดทะเบียน 

 

ทั้งน้ี บริษัทไดจัดสรรทุนสํารองจํานวน 37,979,500 บาท เทากับรอยละ 10.13 ของทุนจดทะเบียน โดยเปนไป

ตามที่กฎหมายกําหนดไวครบถวนแลว 

 

สําหรับการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ

หลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคล แตบริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาที่กําหนดขางตนได หากบรษิัทมีความ

จําเปนที่จะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพ่ือขยายการดําเนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนตามท่ี

คณะกรรมการบรษิัทใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป  

 

ทั้งน้ี บริษัทขอรายงานเร่ืองการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งบริษัทไดดําเนินการตามขอบังคับบริษัท ขอที่ 47 

วรรคสาม ท่ีใหอํานาจคณะกรรมการในการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว เม่ือเห็นวาบริษัทมีผลกําไร
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สมควรพอที่จะทําเชนน้ัน และเม่ือไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลว ใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราว

ตอไป  

สําหรับป 2562 บริษัทมกีําไรสุทธิตามงบการเงนิสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปนจํานวน 272,097,612 

บาท และสืบเน่ืองจากสถานการณแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 

2/2563 เม่ือวันที่ 15 เมษายน 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรของบริษัทที่ปรากฎในงบ

แสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2562 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและรับรองโดย

ผูสอบบัญชีของบริษัทแลวในอัตราหุนละ 0.27 บาท รวมเปนเงิน 202,465,816.92 บาท คิดเปนรอยละ 74.41 ของกําไรสุทธิ

สําหรับป ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผล โดยจายเม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทไมมีการจายเงินปนผล

ประจําปจากผลการดาํเนินงานป 2562 อีกแตอยางใด  

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผู ถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความเห็นเปนอยางอ่ืน จากน้ันประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปและการจายเงินปน

ผลระหวางกาล โดยไมมีการจายเงินปนผลประจําป 2562 เพิ่มเติมอีก 

 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปและการจายเงินปนผลระหวางกาล โดยไมมีการ

จายเงินปนผลประจําป 2562 เพ่ิมเติมอีก  

 

(หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเปนจํานวน 724 หุน (รวมมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 

41 ราย) รวมจํานวนหุนท้ังหมดในวาระนี้ 470,948,010 หุน คิดเปนรอยละ 62.80367 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดทั้งหมดของ

บริษัท) 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนท่ีกรรมการที่ออกตามวาระ 

  

ประธานมอบหมายให ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

รายงานตอที่ประชุม  

 

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร รายงานใหท่ีประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 71 และขอบังคับของบริษัทขอ 21 กําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง จะตองมีกรรมการที่ตองออก

จากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการท่ีจะออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลัง

จดทะเบียนบริษัท ใหใชวิธีจับสลาก สวนปตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ซึ่งในป 2563 

น้ีนับเปนปที่ 15 นับจากบริษัทแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และมีกรรมการท่ีตองออกตามวาระจํานวนทั้งส้ิน 3 ทาน 

ประกอบดวย  

 

 1) ศ.กิตติคณุ ดร. วินิต ชอวิเชียร กรรมการอิสระ 

 2) ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล กรรมการ 

 3) นายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการ 
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ทั้งน้ี บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทผานทาง

เว็บไซตของบริษัทต้ังแตวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 เพื่อเปนการสงเสริมหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดีและคํานึงถึงความสําคัญของผูถือหุนตามแนวทางของ ตลท. ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือเขามาภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา

คุณสมบัติ ประสบการณ ความรู ความสามารถและผลงานที่ผานมาของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ทาน (สิ่งท่ีสงมาดวย

หมายเลข 3) และเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง  

 

เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการแตงต้ัง ประธานจึงขอเชิญกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 3 ทาน ออกจากหอง

ประชุม  

  

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความเห็นเปนอยางอ่ืน จากน้ันประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  

 

 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ทาน ไดแก ศ.กิตติคุณ        

ดร. วินิต ชอวิเชียร กรรมการอิสระ ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล และ นายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการ กลับเขาดํารง

ตําแหนงอีกครั้งหน่ึงดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดังน้ี 

 

 ศ.กิตติคุณ ดร. วินิต ชอวิเชียร 

เห็นดวย 37 ราย จํานวน 462,139,278 เสียง คิดเปนรอยละ 98.1296 

ไมเห็นดวย 4 ราย จํานวน 8,808,732 เสียง คิดเปนรอยละ 1.8704 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 

ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล 

เห็นดวย 41 ราย จํานวน 470,948,010 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย  ราย จํานวน  เสียง คิดเปนรอยละ  

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

  

 นายบดินทร แสงอารยะกุล 

เห็นดวย 41 ราย จํานวน 470,948,010 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 

จากน้ันประธานไดเชิญกรรมการทั้ง 3 ทานกลับเขาที่ประชุม และแจงมติที่ประชุมใหรบัทราบ 



 

 

หนา 8 / 11  

วาระท่ี 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 

 

ประธานมอบหมายให ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปน

ผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม 

 

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รายงานใหท่ีประชุมทราบวา 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่

กรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับขอมูลคาตอบแทนของธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได

ใหความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 โดยมีรายละเอียด 

ดังน้ี 

 

1. คาตอบแทนรายเดือน 

                   ป 2563 

           (บาทตอเดือน) 

-  ประธานกรรมการบริษัท                50,000     

-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ        35,000 

-  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ          31,000 

-  กรรมการ                   21,000 

 ยกเวนกรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัทจะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนรายเดือนน้ี 

 

2. คาเบ้ียประชุม 

     ป 2563 

          (บาทตอคร้ัง) 

-  กรรมการ                  5,000   

-  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ                    5,000 

-  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน         5,000 

 

จากผลกระทบของการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 และสถานการณทางเศรษฐกิจของไทย และเพ่ือเปนการรกัษา

สภาพคลองและดูแลพนักงานของบรษิัท คณะกรรมการจึงของดโบนัสประจําป 2563  

 

ในวาระน้ีมีผูถือหุนที่มีสวนไดเสียซึ่งไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจํานวน 8 ราย รวม 415,993,120 เสียง จากนั้น

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏวาไมมีคําถามหรือความเห็นเปนอยาง

อื่น จากน้ันประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 ตามที่ประธานเสนอ

ดวยคะแนนเสียงเปนจํานวนไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน ดังน้ี 
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เห็นดวย 33 ราย จํานวน 54,954,890 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2563 

 

ประธานมอบหมายให ดร.ปญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการเปนผูนําเสนอ

รายละเอียดท่ีเก่ียวของในการพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

 

ดร.ปญจะ เสนาดิสัย แจงใหที่ประชุมทราบวาคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งนางสาว

ศันสนีย พูลสวัสด์ิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนางสาวภิตินันท ภัทรกฤติเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10467 

แหงบริษัท พราวด อิน โปร จํากัดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2563 โดยมีนางสาวภิตินันท ภัทรกฤติเดช 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอยในป 2563 ซ่ึงจะนับเปนการทํางานปที่ 1 ผูสอบบัญชีไดเสนอคาบริการตรวจสอบ

บัญชีประจําป 2563 เปนวงเงินจํานวน 835,000 บาทสําหรับบริษัท และ 45,000 บาทสําหรับบริษัทยอย ซึ่งไมรวมคาใชจายอ่ืน

ในการตรวจสอบ เชน คาพาหนะ คาที่พัก คาเบ้ียเล้ียงพนักงาน 200 บาทตอคนตอวัน เปนตน ซ่ึงจะเรียกเก็บตามจํานวนที่ใช

จริง และผูสอบบัญชีไมไดใหบรกิารอื่นๆ แกบริษัทและบริษัทยอย และไมมีความสัมพันธ และ/ หรือ การมีสวนไดเสียกับบริษัท/ 

บริษัทยอย/ ผูถือหุนรายใหญ/ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 

 

ทั้งน้ีในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบรษิัท พราวด อิน โปร จํากัด จัดหาผูสอบบัญชี

รับอนุญาตอื่นของ บริษัท  พราวด อิน โปร จํากัด แทนได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน และใน

กรณีท่ีบริษัท พราวด อิน โปร จํากัด ไมสามารถจัดหาผูสอบบัญชีอ่ืนแทนได ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงตั้งผูสอบ

บัญชีจากบริษัทผูสอบบัญชีอื่นแทน  

 

เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหบริษัทไมสามารถจัดประชุม

สามัญผูถือหุนประจําปเพ่ืออนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีสําหรับการสอบบัญชีประจําป 2563 ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นรอบป

บัญชี และดวยเหตุที่บริษัทจะตองจัดใหมีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ป 2563 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 

2/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้งนางสาวศันสนีย พูลสวัสด์ิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

6977 หรือนางสาวภิตินันท ภัทรกฤติเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10467 แหงบริษัท พราวด อิน โปร จํากัด เปนผูสอบ

บัญชีของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ป 2563 ไปกอน ซึ่งสามารถดําเนินการไดตามที่

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ไดผอนผันใหบริษัทจดทะเบียนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 

จนทําใหตองเลื่อนการจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปออกไป และเปนเหตุทําใหไมสามารถแตงต้ังผูสอบบัญชีได สามารถ

แตงตั้งผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เขาทําการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส หรืองบการเงินงวด 6 เดือนของ

บริษัทที่ตองนําสงภายในป 2563 เพ่ือใหบริษัทสามารถเปดเผยขอมลูและนําสงงบการเงินตอ ก.ล.ต. ได 

 

 จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความเห็นเปนอยางอ่ืน จากน้ันประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
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  มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแตงต้ังนางสาวศันสนีย พูลสวัสด์ิ ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 6977 หรือนางสาวภิตินันท ภัทรกฤติเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10467 แหงบริษัท พราวด อิน โปร จํากัด

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2563 โดยมีนางสาวภิตินันท ภัทรกฤติเดช เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ

บริษัทยอยในป 2563 และใหสัตยาบันการแตงต้ังผูสอบบัญชีสําหรับการสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส ป 2563 และในกรณีท่ี

ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ให บริษัท พราวด อิน โปร จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท 

พราวด อิน โปร จํากัด แทนได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน และในกรณีที่บริษัท พราวด อิน โปร 

จํากัด ไมสามารถจัดหาผูสอบบัญชีอื่นแทนได ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัทผูสอบบัญชีอ่ืน

แทน โดยกําหนดวงเงินคาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2563 ดังน้ี  

 

คาตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี 
ป 2563  

(บาท) 

คาสอบบัญชี บมจ.ไพลอน 835,000 

คาสอบบัญชี บจ. เอ็กซลิอน (บริษัทยอย) 45,000 

 

ทั้งน้ียังไมรวมคาใชจายอ่ืนในการตรวจสอบ เชน คาพาหนะ คาท่ีพัก คาเบี้ยเล้ียงพนักงาน 200 บาทตอคนตอวัน เปน

ตน ซ่ึงจะเรียกเก็บตามจํานวนท่ีใชจรงิ  

 

ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

เห็นดวย 41 ราย จํานวน 470,948,010 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 

บัตรเสีย - ราย จํานวน - เสียง   

 

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเร่ืองอื่นๆใหที่ประชุมพิจารณา เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอ่ืนใดใหท่ี

ประชุมพิจารณา ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม  

 

คําถาม :  นายดิษกร เทพจอมใจ ผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส สอบถามที่ประชุมวา พิจารณาจากภาพรวม

ของอุตสาหกรรมกอสรางในชวงครึ่งหลังของป 2563 บริษัทคาดการณการเติบโตของบริษัทไวอยางไร ปจจุบันบริษัท

มี Backlogs อยูเทาไร และจะทยอยรบัรูรายไดทั้งหมดภายในป 2563 หรอืไม  

 

คําตอบ :  ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหที่ประชุมทราบวา ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 สวนใหญเปนงานเดิมที่ทํา

ตอเน่ืองหรือประมูลไดงานในชวงปลายป 2562 ซ่ึงเปนงานที่มีอัตรากําไรคอนขางดี อยางไรก็ตาม ตั้งแตไตรมาสท่ี 2 

เปนตนมา จากสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทําใหภาคอสังหาริมทรัพย

โดยเฉพาะกลุมคอนโดมิเนียมไดรับผลกระทบอยางมาก ผูประกอบการมีการชะลอการพัฒนาโครงการใหมออกไป 
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สงผลตอปริมาณงานกอสรางที่ลดลง ในขณะท่ีจํานวนผูรับเหมากอสรางงานฐานรากรายใหญยังคงมีอยูเทาเดิม ทํา

ใหมีการแขงขันราคากันสูงเพ่ือใหไดงาน สําหรับงานกอสรางภาครัฐ มีจํานวนโครงการกอสรางขนาดใหญจํานวนมาก 

ซ่ึงมีทั้งโครงการที่เซ็นสัญญาเริ่มงานไปแลว โครงการท่ีรอสงมอบพ้ืนที่กอสราง โครงการท่ีอยูระหวางรอเซ็นสัญญา 

และโครงการท่ีอยูระหวางประมูลหรือเตรียมจะเปดประมูลตามแผนงานที่กําหนดไวภายในสิ้นป 2563 ถึงตนป 

2564 สําหรับการเตบิโตของบริษัทในป 2563 คงจะเปนปท่ี ทาทายอยางมากเน่ืองจากมีปจจัยลบรุมเราหลายอยาง

ตามที่ทราบ อยางไรก็ตาม บริษัทก็จะทําใหดีที่สุด โดยมีการเขารวมประมูลงานกอสรางใหมอยางตอเน่ือง ปรับลด

ตนทุนในดานตาง ๆ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เปนตน ปจจุบันบริษัทมี 

Backlogs ประมาณ 600 ลานบาท โดยงานกอสรางงานฐานราก สวนใหญเปนงานท่ีมีระยะเวลากอสรางสั้น ๆ 2 – 

3 เดือน ดังน้ันก็จะทยอยรับรูรายไดสวนใหญภายในป 2563 และบางสวนก็จะรับรูรายไดในป 2564  

 

คําถาม : นายชวชิต พรธารักษเจริญ ผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส สอบถามที่ประชุมวา พิจารณาจากงาน

กอสรางของภาครัฐท่ีมีการเล่ือนประมูลงานออกไป ทําใหปริมาณงานกอสรางในตลาดลดลง บริษัทตองมีการแขงขัน

ราคาเพ่ือใหไดงานหรือไม อยางไร และในไตรมาสท่ี 3 บริษัทมีอัตราการใชเคร่ืองจักรโดยเฉลี่ยจํานวนก่ีชุด 

 

คําตอบ : ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล รายงานใหที่ประชุมทราบวา งานกอสรางโครงการใหมของภาครัฐยังคงทยอยเปดประมูล

อยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม ปริมาณงานกอสรางที่ลดลง ในขณะที่จํานวนผูรับเหมากอสรางงานฐานรากรายใหญยังคง

มีอยูเทาเดิม ทําใหหลีกเล่ียงไมไดที่จะตองมีการแขงขันราคากันสูงเพื่อใหไดงาน ทั้งน้ีบริษัทคาดการณวา การแขงขัน

ดานราคาจะลดลงหลังจากภาครัฐทยอยเปดประมูลโครงการขนาดใหญ  สําหรับอัตราการใช เคร่ืองจักร 

โดยเฉล่ียในไตรมาสท่ี 3 ยังไมสามารถเปดเผยเน่ืองจากอาจสงผลช้ีนําถึงผลประกอบการได บริษัทจะแจงตัวเลข

ดังกลาวภายหลังจากที่บริษัทแจงผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 แลว ทั้งน้ีสําหรับอัตราการใชเครื่องจักรโดยเฉลี่ยใน

ไตรมาสที่ 2 อยูท่ี 14 ชุด  

 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามรายละเอียดและใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติมซ่ึงปรากฏวาไมมีคําถามหรือความเห็น

เปนอยางอ่ืน ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนที่มารวมประชุม จากน้ันจึงกลาวปดการประชุม 

 

ปดประชุมเวลา  15:25 น.      

   

 ลงช่ือ  ..............................................................  ประธานที่ประชุม 

                (นายเสร ีจินตนเสรี) 

  

     

ลงช่ือ  ..............................................................เลขานุการที่ประชุม 

                       (นางสาวฐิติมา เตียวประทีป) 


